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2 Ecologistes en Acció

Platges Verges
Ecologistes en Acció, vol reconèixer a aquelles platges 
que no complint amb els requisits exigits per les cer-
tificacions ambientals convencionals, tenen en canvi 
una importància cabdal en la preservació de la biodi-
versitat natural.

I ho fa atorgant una certificació i una bandera de Plat-
ges Verges a les platges que havent presentat la seva 
candidatura a la convocatòria de l’any 2014, millor 
compleixin amb les bases establertes.

Enguany, quant es compleixen els cinc anys de Plat-
ges Verges, farem una edició especial amb la publica-
ció d’un catàleg de totes les platges que han obtingut 
aquest premi en algun moment.

ecologistesenaccio.org/catalunya 
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Platja Bassa de 
l’Arena 
Amplària: 40 m
Longitud: 3 km 

La platja Bassa de l’Arena és una de les platges so-
rrenques més llargues del delta de l’Ebre. Molt a 
prop hi ha la bassa del Canal Vell, disposa d’una 
plataforma d’observació per entreveure les aus que 
s’amaguen entre els canyissars i d’un cordó dunar 
de fins a 2 m d’alçada a la part interna.

Les dunes presents, també anomenades tores i mun-
tells, es troben més o menys fixades per la vegetació 
on predomina una vegetació nitròfila de teròfits 
amb les comunitats obertes de jull de platja (Elymus 
farctus) (hàbitat d’interès comunitari; codi 2110).

Pel que fa a la fauna, trobem ocells tan escassos com 
la perdiu de mar (Glareola pratincola), el corriol ca-
manegre (Charadrius alexandrinus), el martinet me-
nut (Ixobrychus minutus), la polla blava (Porphyrio 
porphyrio), el cames-llargues (Himantopus himanto-
pus) o el bec d’alena (Recurvirostra avosetta). Altres 
espècies com la gavina capblanca (Larus genei), el 
martinet blanc (Egretta garzetta) o el capó reial (Ple-
gadis falcinellus) utilitzen la zona humida com a àrea 
d’alimentació durant l’època reproductora.

L’espai disposa de diferents figures de protecció ac-
tualment. En primer lloc, el Parc Natural del Delta de 
l’Ebre i l’espai del PEIN i en últim lloc, la Xarxa Natura 
2000.

Ha obtingut el reconeixement “Platges Verges” els 
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de Deltebre
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Platja de la Marquesa  
Amplària: 80 m
Longitud: 2,5 km

Entre petites dunes de sorra fina, la Platja de la Mar-
quesa està caracteritzada per l’amplitud d’espais i la 
tranquil•litat absoluta.

Es pot apreciar una gradació característica en funció de 
la intensitat del vent dominant, des de dunes mòbils 
cobertes pel borró (Ammophila arenaria arundinacea) i 
pel jull de platja (Elymus farctus) (hàbitats d’interès co-
munitari, codis 2110 i 2120); fins a comunitats situades 
més a recer dels vents, amb espècies com la crucianel•la 
(Crucianella maritima) i la bufalaga marina (Thymelaea 
hirsuta) (hàbitat amb codi 2210). Fora de la zona de 
dunes, la vegetació consisteix en comunitats helofíti-
ques (a la sortida dels desguassos) i comunitats halò-
files. Pel que fa a aquestes últimes destaquen els prats 
i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 
amb espartinars (hàbitats d’ interès comunitari, codis 
1410 i 1320) i els salicornars herbacis i subarbustius 
(hàbitat amb codi 1420), amb espècies com la barrella 
punxosa (Salsola kali), la cirialera vera (Arthrocnemum 
fruticosum), el donzell marí (Artemisia gallica), Suaeda 

vera, Salsola soda, etc. Hi és destacable la presència 
d’algunes plumbaginàcies singulars, en especial el li-
moniastre (Limoniastrum monopetalum), una espècie 
molt rara a la resta d’Europa i estrictament protegida 
en aquest espai pel Decret 328/1992. Altres hàbitats 
d’interès comunitari presents serien els plans costa-
ners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells 
microbians (codi 1140).

La platja de la Marquesa pertany a la Reserva natural 
de fauna salvatge de la punta del Fangar. Es tracta 
d’una zona de platja que limita pràcticament amb la 
platja de Riumar. En aquesta zona es localitza el Riet 
de la Zaida o Riu Fondo, una antiga desembocadura 
de l’Ebre que, malgrat el seu avançat estat de col-
matació, és una zona emprada per ocells nidificants 
com el cames llargues (Himantopus himantopus) i 
fumarells carablancs (Chlidonias hybrida).

L’espai disposa de diferents figures de protecció ac-
tualment com la Reserva Natural de Fauna Salvatge, 
el Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’espai del PEIN i la 
Xarxa Natura 2000. 

Ha obtingut el reconeixement “Platges Verges” els 
anys 2010,2011,2012,2013 i 2014.

Municipi de Deltebre
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Platja la Punta del Fangar 
Amplària: 2,5 km
Longitud: 7 km 

Pel seu aspecte semidesèrtic, la platja del Fangar és 
una de les zones més insòlites del Delta.

En aquests ambients es pot apreciar una gradació ca-
racterística en funció de la intensitat del vent dominant, 
des de dunes mòbils cobertes pel borró (Ammophila 
arenaria arundinacea) i pel jull de platja (Elymus farc-
tus) (hàbitats d’interès comunitari, codis 2110 i 2120); 
fins a comunitats situades més a recer dels vents, amb 
espècies com la crucianel•la (Crucianella maritima) i la 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta) (hàbitat amb codi 
2210). Fora de la zona de dunes, la vegetació consis-
teix en comunitats helofítiques (a la sortida dels des-
guassos) i comunitats halòfiles. Pel que fa a aquestes 
últimes destaquen els prats i jonqueres halòfils medi-
terranis (Juncetalia maritimi) amb espartinars (hàbitats 
d’interès comunitari, codis 1410 i 1320) i els salicornars 
herbacis i subarbustius (hàbitat amb codi 1420), amb 
espècies com la barrella punxosa (Salsola kali), la ciria-
lera vera (Arthrocnemum fruticosum), el donzell marí 
(Artemisia gallica), Suaeda vera, Salsola soda, etc. Hi 

és destacable la presència d’algunes plumbaginàcies 
singulars, en especial el limoniastre (Limoniastrum mo-
nopetalum), una espècie molt rara a la resta d’Europa 
i estrictament protegida en aquest espai pel Decret 
328/1992. Altres hàbitats d’interès comunitari presents 
serien els plans costaners arenosos o llimosos, sovint 
recoberts de mantells microbians (codi 1140).

Pel que fa a la fauna, les dunes fixes donen refugi a 
petits mamífers, rèptils i alguns amfibis, com el gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes). Tanmateix, els ocells 
són el grup faunístic més notori de la punta del Fan-
gar. L’extens talús som fa que sigui un indret impor-
tant per als larolimícoles. Les espècies que hi crien són, 
entre altres, el corriol camanegre (Charadrius alexan-
drinus), el curroc (Sterna nilotica), la gavina capblanca 
(Larus genei), la garsa de mar (Haematopus ostrale-
gus), el xatrac comú (Sterna hirundo), el xatrac becllarg 
(S.Sandvicensis) i el xatrac menut (S. Albifrons). 

L’espai disposa de diferents figures de protecció ac-
tualment. La Reserva Natural de Fauna Salvatge, en 
segon lloc es troben el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
i l’espai del PEIN i en últim lloc, la Xarxa Natura 2000. 

Ha obtingut el reconeixement “Platges Verges” els 
anys 2010,2011,2012,2013 i 2014.

Municipi de Deltebre
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Platja del Gorg de Creixell  
Longitud 1352 m
Amplària  52 m

Creixell disposa d’una magnífica platja de sorra blan-
ca i aigües poc fondes, al centre de la Costa Daurada. 
Té poc més de 1800m en el tram central de la platja 
que comparteix amb Torredembarra i Roda de Berà i 
la formen la Platja de Creixell i la Platja del Gorg. 

El Gorg és un espai d’aiguamolls d’unes 19ha. situat 
a la franja marítima del municipi de Creixell, a la co-
marca del Tarragonès. Aquest espai era, l’any 1956, la 
llacuna més gran entre el Delta de l’Ebre i el del Llo-
bregat.

Les característiques ecològiques singulars del Gorg 
de Creixell i de l’espai del PEIN platja de Torredemba-
rra, són ideals pel refugi i descans de molts espècies 
d’aus com l’esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet 
blanc (Ergetta garzetta) d’entre les espècies de limí-
coles, la presència del corriol camallarg (Himantopus 
himantopus), el gros (Charadrius hiaticula), el bec 

d’alena (Recurvirostra avosetta) i corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus) que hi podria criar.

En quant a l’herpetofauna és especialment interessant 
la presència de diverses espècies meridionals com ho 
són la sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus), 
la sargantana comuna (Podarcis hispanica) i la sargan-
tana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus); aquesta 
última considerada un dels rèptils més amenaçats de 
Catalunya. Els sorrals també acullen una fauna inver-
tebrada característica d’aquest ambient particular.

Les actuacions que han fet tant el GEPEC com 
l’Associació per la Natura Salvem El Gorg de Creixell, 
en col•laboració amb l’Ajuntament de Creixell, han per-
mès que tant la platja com l’espai protegit de El Gorg 
es regenerin per si mateixos. La poca afluència de gent 
també ha contribuït a la recuperació del sistema. Tal 
és així que algun cop s’ha pogut veure alguna  família 
d’ànecs i diverses guineus en aquest entorn. La platja i 
el paratge del Gorg de Creixell està inclòs en el catàleg 
de les zones humides i en el Pla d’espais d’interès natu-
ral (PEIN) .

Va obtenir el reconeixement Platja Verge 2013 i 2014.

Municipi de Creixell
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Calabecs i Rocaplana 
Amplària: 223 m
Longitud: 11 m 

Calabecs és un conjunt de petites cales, separades 
per ‘becs’ (petits promontoris de roquer), que ple-
gades tenen uns 250 m de llarg i entre 10 i 20 m 
d’amplada, seguides per l’extrem occidental per Ro-
caplana, una gran roca plana que dóna el seu nom 
a aquest indret.

És una platja de sorra fina, dura quan està mullada, 
i ben natural, ja que es manté en equilibri sense ne-
cessitat d’aportacions artificials. L’aigua és poc pro-
funda. De vegades a l’hivern les onades mullen tota 
la sorra de les cales. 

El paisatge és completament verge i d’una gran be-
llesa natural.

Unes quaranta espècies animals han estat observa-
des als boscos que envolten la platja, com també 
moltes espècies vegetals d’importància, per exem-
ple el Margalló (Chamaerops humilis) i sobretot la 
Savina litoral (Juniperus Phoenicia). Juntament amb 
el Llentiscle i el Pi blanc, formen la comunitat vege-
tal Juniperum licyae, que a Catalunya només trobem 
en aquest bosc. Hi ha també espècies protegides de 
sorra i de roquer.
Està en estudi declarar el subsòl marí de Calabecs 
i la Rocaplana “àrea marina protegida” per l’interès 
de les seves comunitats submarines, que inclouen 
indrets amb Posseïdònia

Ha obtingut el reconeixement “Platges Verges” els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de Tarragona
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Cala Fonda (o platja 
de l’Arboçar, o 
Waikiki)
Amplària: 160 m
Longitud: 50 m 

És una platja de sorra fina, dura quan està mullada, 
i ben natural, ja que es manté en equilibri sense ne-
cessitat d’aportacions artificials. L’aigua és poc pro-
funda. 

Es compta entre les més belles cales del litoral me-
diterrani europeu i es troba dins d’un EIN (Punta de 
la Móra-Tamarit). El seu paisatge és completament 
verge. Uns penya-segats de color ocre s’alcen al seu 
voltant i un mantell de vegetació recobreix els forts 
pendents des del bosc a la platja.

Unes quaranta espècies animals han estat observa-

des als boscos i penya-segats que envolten la pla-
tja, algunes d’elles protegides per la Llei, com ara 
el Margalló (Chamaerops humilis) i la Savina litoral 
(Juniperus Phoenicia ssp. mediterraneae). Juntament 
amb el Llentiscle i el Pi blanc, formen la comunitat 
vegetal Juniperum licyae, que a Catalunya només 
trobem en aquest bosc. Hi ha també espècies pro-
tegides de sorral i de roquer.
Està en estudi declarar el subsòl marí de Cala Fon-
da “àrea marina protegida”, per l’interés de les seves 
comunitats submarines, que inclouen indrets amb 
Posseïdònia. 

Ha obtingut el reconeixemt “Platges Verges” els anys 
2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de Tarragona
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Platja dels Capellans- 
Cala Romana
Amplària: 50 m
Longitud: 50 m 

És una petita platja que es troba entre la platja Savi-
nosa i la Platja Llarga. 

La seva sorra és fina, dura quan està mullada, i ben 
natural, ja que es manté en equilibri sense necessitat 
d’aportacions artificials. L’aigua és poc profunda. 

En quant a la seva flora, és la pròpia de tota aques-
ta zona litoral, amb Limonium gibertii (endèmic del 
Tarragonés), Savina litoral, que es combina amb 
masses pulvinar amb pi blanc i llentiscle, per resistir 
els embats i la salinitat del mar), i una gran varietat 
d’espècies pròpies de roquissar i de duna.

En quant a la fauna, l’espai està molt aïllat per la 
carretera i la via. Hi ha bastanta fauna salvatge es-
quirols, conills, ocells curiosos... per estar rodejada 
de bosc. S’haurien d’acondicionar passos de mane-
ra que la fauna pogués arribar novament des dels 
espais forestals interiors fins a les zones de bosc al 
voltant de la platja (veure foto).

Fa un parell d’anys, l’Associació Aurora, contrac-
tada per l’Ajuntament, va fer algunes plantacions 
d’espècies arbustives i va enretirar alguns xipresos 
que havien estat introduïts però no corresponen a 
la vegetació autòctona de l’ indret. No té cap figura 
de protecció. 

Reconeixement “Platges Verges” 2013 i 2014.

Municipi de Tarragona
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Cala Jovera 
Amplària: 90 m
Longitud: 90 m 

A migjorn de la desembocadura del Riu Gaià, tro-
bem un bell tram de costa rocosa. Presidida pel cas-
tell de Tamarit, hi trobem Cala Jovera. Al centre de 
la cala i arran d’arena,hi ha un petit illot tot foradat i 
minat per l’embat de les onades.

Ens trobem en un indret rodejat de roca calcària a 
peus d’un gran castell del segle XII. 

El substrat està format per una barreja de còdols 
i sorra i es pot gaudir normalment d’unes aigües 
cristal•lines i tranquil•les.

És molt interessant el tipus de vegetació que trobem 
als voltants, és barreja la vegetació d’un bosc típic li-
toral mediterrani de pi blanc (Pinus halepensis) amb 
un sotabosc bastant atapeït i espècies de la màquia 

litoral. Com a espècies autòctones i característiques 
d’aquest paisatge es troben entre d’altres: L’arítjol 
(Smilax aspera), coscoll (Quercus coccifera), ginebró 
(Juniperus comunis), Llentiscle (Pistacia lentiscus), 
esparreguera ( Asparagus acutifolius) i margalló ( 
Chamaerops humilis). Destaca la presència d’alguns 
peus de Limoneastre (Limoniastrum monopetalum) 
així com de savina litoral (Juniperus phoenicea)

No té cap figura de protecció

Reconeixement “Platges Verges” 2011, 2012, 2013 i 
2014.

Municipi de Tarragona
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Platja Llarga
Longitud:  2.890 metres 
Amplada:  Zones de 40 i 60 metres

És la platja més llarga de Tarragona. Conserva un 
aiguamoll i una zona de dunes que són Hàbitat 
d’Interés Comunitari protegit per la Unió Europea. 
En el seu extrem nord es troba el PEIN de la Punta 
de la Móra.

Al  seu cordó dunar i a la rera-duna podem trobar 
una gran varietat d’espècies vegetals i animals. Con-
cretament s’han detectat seixanta-vuit espècies de 
Flora, entre elles quaranta-una de pròpies d’hàbitats 
protegits de duna i rera duna.

Algunes espècies són la Savina litoral, l’Estepa de 
sorral, l’Ensopaguera i la Marèsia nana. Tamé la va-
rietat del Limonium virgàtum és endèmic en el lito-
ral del municipi.

En quant a la fauna, sobretot a l’hivern és molt va-
riada. Espècies protegides de duna com la Sargan-
tana cúa-roja o l’Escarabat piloter. Els animals que 
es poden veure des de la platja inclou moltes aus 
marines, ducs, dofins, tortugues marienes, fins i 
tot algun senglar.  És un indret molt apreciat pels 
ornitòlegson es poden contemplar gran varietat 
d’espècies diferents fora de l’època estival.

Municipi de Tarragona
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Cala Maria
Amplària: 60 m
Longitud: 20 m 

Fora del casc Urbà, en zona de penya-segats ,  de 
còdol i envoltada d’un entorn natural, l’accés a peu 
es pot fer resseguint el GR-92. No té accés directe a 
la platja amb vehicle. 
 
L’accés a la zona de platja recorre a través d’un tí-
pic bosc de pi blanc amb màquia litoral. Presenta 
una comunitat molt ben estructurada amb un sota-
bosc amb una alçada considerable i amb un seguit 
d’espècies característiques d’aquest paisatge que 
es barregen amb d’altres provinents de zones de 
cultiu.

Entre les espècies de màquia a destacar podem 
trobar el margalló (Chamaerops humilis), el garric 
(Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), 
l’espí negre (Rhamnus Lycioides),  l’aladern (Rham-

nus alaternus), algunes espècies d’estepes, arítjol 
( Smilax aspera), a l’estrat arbori destaca l’ullastre 
(Olea europaea), el garrofer (Ceratonia siliqua) i el pi 
blanc (Pinus halepensis). Un cop s’arriba a la platja es 
distingeix un substrat format únicament per còdols, 
un aigua cristal•lina on s’observen algunes especies 
d’algues fotòfiles com la ulva i restes de la fanerò-
gama marina Cymodocea nodosa reposant a la vora 
del mar. No té cap figura de protecció 

Reconeixement “Platges Verges” 2011, 2012, 2013 i 
2014.

Municipi de L’Ampolla
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Platja dels Capellans
Longitud: 70 metres
Amplada: 8  metres

Es situa dins el casc urbà, a les afores. Els còdols 
blancs i negres contrasten amb la vegetació que 
l’envolta. L’accés a la zona de platja està rodejat d’un 
típic bosc de pi blanc amb màquia litoral. Presenta 
un sotabosc amb una alçada considerable i amb un 
seguit d’espècies característiques d’aquest paisatge 
que es barregen amb d’altres provinents de zones 
de cultiu.

Entre les espècies de màquia a destacar podem tro-
bar el margalló (Chamaerops humilis), l’espí negre 
(Rhamnus Lycicoides), el garric (Quercus coccifera), 
l’aladern (Rhamnus alaternus), el llentiscle (Pistacia 
lentiscus). 

També algunes espècies d’estepes com arítjol (Smi-
lax aspera). A l’estat arbori destaca l’ullastre (Olea 

europaea), el garrofer (Ceratonia siliqua) i el pi blanc 
(Pinus halepensis). 
A l’aigua podem observar algunes espècies dl’algues 
fotòfiles com la ulva i restes de la fanerògama ma-
rina Cymodocea nodosa, reposant a la vora del mar.

El Tram de GR-92 passa per la platja.

Municipi de L’Ampolla
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El Serrallo 
Amplària: 3100 m
Longitud: 45 m 

Platja Naturista al mig del Parc Natural del Delta de 
L’Ebre a 8 km. del centre de Sant Jaume d’Enveja.

Platja rústica amb molt baixa ocupació  de sorra 
fina , ventosa i amb aigües tranqui-les. 

Té  algunes zones  dunars i vegetació pròpia d’aquest 
tipus d’espai dunar.

Platja verge amb un alt grau de conservació natu-
ral.  Figura de protecció la del Delta de L’Ebre.

Reconeixement “Platges Verges 2010”.

Municipi de Sant Jaume d’Enveja
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Timbes de Sòl de Riu 
i Desembocadura del 
Riu Sénia
Amplària: 1474 m
Longitud: 22 m 

Una de les zones litorals amb més valor ecològic al 
sud del Delta de l’Ebre, és la que es desenvolupa 
des de la desembocadura del riu Sénia fins a la pla-
tja del Marjal i que està qualificada segons el PGOU 
d’Alcanar des de l’any 1997com a zona rústica, que-
dant restringida tot tipus de construccions prop del 
mar. Zona amb petites cales de difícil accés i d’alt 
valor ecològic. 

Tipologia del sòl: Canto rodat, pedra d’uns 5 cm de 
diàmetre de mitjana i penya-segats d’aportacions 
sedimentàries i conglomerats calcaris.

Flora i Fauna. En aquesta zona podem trobar-hi una 
diversitat d’espècies autòctones de es zones costa-
neres mediterrànies tant de flora com de fauna com 
poden ser: La pita o atzavara, el llentiscle, el marga-
lló, la dent de gat. 

I en quant a fauna diferents tipus de gavines com 
la corsa, l’argentada etc. Xatracs, cabussets i corbs 
marins.

No té figura de protecció

Reconeixement “Platges Verges” 2013 i 2014.

Municipi d’Alcanar
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Aiguamoll Sòl de Riu
Longitud 2000 m lineals de platges i penya-se-
gats des de el càmping l’Estanyet  fins la desem-
bocadura del Riu Sénia 

El tram final del Riu Sénia es un sistema que pot 
qualificar-se d’aiguamoll, on la qualitat de les aigües 
permet la proliferació d’un sistema molt ric. La des-
embocadura presenta la forma d’una barra consti-
tuïda per graves i còdols emmarcada entre roques 
sortints que pateixen l’erosió pròpia de la dinàmica 
marina. 

Es conserven restes de conreus al costat d’exemplars 
abundants de la flora pròpia de la mediterrània 
(margalló o el llentiscle) Es tracta d’un complex na-
tural on conviuen associacions botàniques del més 
alt interès.
  

A la zona protegida de la desembocadura del riu Sè-
nia la diversitat faunística es multiplica i es poden 
observar segons les diferents estacions de l’any: 
Tortugues, ànecs, Abellerols, Polles d’aigua, Bernats 
i diferents tipus d’amfibis. També fauna més típica 
de l’interior: Senglars, Conills, Guineus, Teixons i 
gran varietat d’ocells. 

No te cap figura de protecció. 

Ha obtingut el reconeixement Platges Verges els 
anys 2013 i 2014.

Municipi d’Alcanar
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La Platjola
Amplària: 1031 m
Longitud: 200 m 

Sorra fina i daurada, és un indret que barreja la típica 
flora i fauna de zona humida salabrosa amb la dunar. 
Tot i que gaudeix d’espais oberts i evident carència 
de la influència de l’home, el vehicles poden acce-
dir amb facilitat a la zona de salicorniar. S’observen 
espècies al•lòctones introduïdes com palmeres i 
moreres  la qual cosa s’hauria de corregir però a la 
vegada conserva moltes de les espècies que consi-
derem tenen un alt valor ecològic pel fet de pertàn-
yer al grup d’espècies típiques d’aiguamoll que es 
troben actualment amb regressió, com per exemple 
la halòfila salicòrnia. 

Caldria condicionar aquesta zona per tal que es po-
gués transformar en un ecosistema per a moltes es-
pecies d’aus migratòries.

Es tracta d’una extensió natural emmarcada per la 
platja d’El Serrallo i pel denominat Riet Vell.

Figura de protecció Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Reconeixement “Platges Verges” 2011.

Municipi d’Amposta
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Els Eucaliptus
Amplària: 3000 m
Longitud: 200 m 

Platja on es donen formacions de dunes baixes i ve-
getació distintiva dunar. Limita al nord amb la platja 
La Platjola, a l’oest amb el camí Baladres i al sud amb 
la carretera de Poble Nou. 

És una amplia zona que alterna una part de fina so-
rra amb un salicornar i altres espècies típiques de 
dunes com poden ser els joncs i el borró.

Es  poden observar  femelles de corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus) amb els seus pollets, cosa 
la qual fa intuir que és una zona de nidificació per 
aquesta espècie protegida.

L’accés a la platja es relativament fàcil i els vehicles 
poden accedir gairebé fins a la platja, d’aquí que es 
vegi una gran compactació del terreny.

Figura de Protecció Delta de L’Ebre.

Reconeixement “Platges Verges” 2011.

Municipi d’Amposta
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Platja de Muntanyans
Amplària: 2200 m
Longitud: 66 m 

Limita  una zona d’aiguamolls que conserva moltes 
espècies endèmiques de la zona, tant animals com 
vegetals.

Presenta una important varietat d’hàbitats  que fan 
de refugi de moltes espècies d’aus i unes zones de 
llacuna salabrosa, conegudes localment com salats, 
que assoleixen les necessitats d’espècies ornitològi-
ques migratòries.

És una zona dunar i la seva estructura  està relacio-
nada i depèn de la dinàmica litoral. Com a espècies 
vegetals, un gran salicornar al tercer salat i a la zona 
de duna i reraduna podem trobar espècies típiques 

com el borró (Ammophila arenaria), el lliri marí (Pan-
cratium maritimum), el plantatge (Plantago sp.), el 
fonoll marí(Crithmum maritimum), tamarius (Tama-
rix gallica), boga (Typha latifolia) i diferents espècies 
de joncs i canyís (Phragmites australis).

Com a espècies animals  trobem el martinet (Egretta 
garzetta), la fotja (Fulica atra), l’ànec collverd (Anas 
platyrhincos), cabusset (Tachybaptus ruficollis), 
cames-llargues (Himantopus himantopus), corriol 
camanegre (Charadrius alexandrinus), formiga lleó 
(Myrmeleon fromicarius) i fartet (Lebias ibera).

Està inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i a 
la Xarxa Natura 2000.

Reconeixement “Platges Verges” 2010, 2011, 2012 i 
2014.

Municipi de Torredembarra
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Platja del Canyadell
Longitut: 60 metres
Amplada mitjana: 35 metres

Aquesta platja es troba entre dos municipis, Altafu-
lla i Torredembarra. Envoltada pels penya-segats de 
Torrembarra.  Gaudeix d’un paisatge espectacular 
que combina la roca nua amb la vegetació típica 
mediterrània. 

En el mateix entorn hi ha ubicat el far, el darrer cons-
truït en tot l’Estat espanyol. Aquesta platja es carac-
teritza per la seva tranquil·litat i bellesa natural.
Abalisament de la zona de bany amb biòtops natu-
rals. 

Té una superífice total de 2.100 m², el tipus de sorra 
es fina i el fons marí és pla. L’orientació: Sud-oest.

Té el guardó ISO 14001: 2004, EMAS i Platja verge.

Municipi d’Altafulla i Torredembarra
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Platja del Torrent del Pi
Amplària: 97,30 m
Longitud: 32 m 

Aquesta és una platja que no presenta accessos ar-
tificials . S’hi accedeix per la zona del roquer circum-
dant o bé a través d’un antic camí sense asfaltar que 
travessa el barranc o bé a peu a través del GR92 .

Es troba al final d’un barranc que acaba formant 
una llacuna litoral de rambla. Pel límit sud es troba 
rodejada de vegetació i antics camps d’oliveres i ga-
rrofers.

La platja és una desembocadura natural de rie-
ra i presenta una llacuna litoral de baixa salinitat 
inundada tot l’any i vorejada de canyís en força 
bon estat.

La vegetació destaca el pi blanc (Pinus halepensis) 
i és característic al principi del camí d’accés pel ba-
rranc, l’alocar, un hàbitat típic de rieres i rambles. 
Com a vegetació submergida de la llacuna costa-
nera destaquen els caròfits en bon estat de con-
servació.

En quant a fauna en aquesta llacuna podem trobar 
especies protegides com el Fartet (Aphanius iberus) 
i el Samaruc (Valencia Hispànica). L’espai conté di-
versos hàbitats inclosos en la directiva hàbitats 
europea. El Torrent del Pi és una reserva de fauna 
salvatge des de l’any 1996, forma part de l’EIN Cap 
de Santes Creus, inclòs en el Pla d’Espais d’Interès 
Natural de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa 
Natura 2000,  en aquest cas com a Litoral Meridional 
Tarragoní (ES5140001)

Ha rebut el reconeixement “Platges Verges” els anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de Santes Creus
Longitud 117,69 m
Amplària 23,40 m

Platja sense accessos artificials . S’hi pot accedir per 
un camí de terra que discorre per l’espai natural i  
directament per la costa des del GR 92.

L’accés rodat sembla estar limitat a partir de la zona 
que s’empra com aparcament, que es troba a una 
distància prou considerable de la platja. La platja 
compta amb un substrat format per còdols i un ai-
gua neta i transparent.

L’àrea combina vegetació del paisatge de màquia 
litoral amb vegetació halòfita característica de les 
zones de basses salobroses. 

La bassa salobre està en molt bon estat de conser-
vació i de neteja i s’aprecia la presència de Valencia 
hispanica a simple vista, així com una comunitat de 
macròfits propis d’aquest ecosistema.

La zona abans d’arribar a la platja es troba condi-
cionada, delimitada amb cordes i senyalitzada mi-
tjançant cartells on s’indica la figura de protecció 
de l’ indret com a Espai d’Interès Natural. La zona 
també està inclosa, com la resta d’EINs de Catalun-
ya, dins la Xarxa Natura 2000, en aquest cas com a 
Litoral Meridional Tarragoní (ES5140001)

Ha rebut el reconeixement “Platges Verges” els anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de l’Estany 
Podrit
Longitud 61,5 m
Amplària 13,92 m

Platja totalment mancada d’accessos artificials . S’hi 
arriba per un camí de terra i es pot accedir també 
directament per la costa des del GR 92.

L’accés rodat està limitat a partir de la zona que 
s’empra com aparcament i que es troba a distància 
de la platja, a la part superior de la costa. Es pot ac-
cedir a peu.

Prop de la zona de balneari  no s’observen  cons-
truccions significatives. L’espai està força lliure i es, 
majoritàriament  terreny agrícola amb oliveres i ga-

rrofers, també es poden trobar  les comunitats ve-
getals pròpies d’aquest PEIN.

En quant a la fauna, les especies protegides pel PEIN 
són bàsicament la sargantana cua roja que es troba 
sobre tot als sorrals, tenebriònid endèmic (Denda-
rus schusteri) també de sorrals de la zona i Aphanius 
iberus, caretta caretta, Miniopterus shreibersi, Rhino-
lophus ferrum equinum, tursiops truncatus.

La zona  té la mateixa figura de protecció que la Pla-
tja de Santes Creus: forma part de l’ Espai d’Interès 
Natural i també està inclosa, com la resta d’EINs de 
Catalunya, dins la Xarxa Natura 2000, en aquest cas 
com a Litoral Meridional Tarragoní (ES5140001).

Ha obtingut el reconeixement “Platges Verges” els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de Port Olivet
Longitud 35 m
Amplària 18m

Al Sud del Municipi de L’Ametlla de mar i contigua al 
Port natural de l’Estany, està formada fonamental-
ment per còdols de diferents diàmetres. S’accedeix 
a l’últim tram de platja a peu o en bicicleta. No es 
pot fer amb cap vehicle motoritzat.

La platja està envoltada per una estructura boscosa 
formada principalment per pi blanc la qual es barre-
ja també amb algun peu d’olivera.

La fauna i flora que segueixen és comú a les plat-
ges de Port Olivet de l’Illot de la Llenya i la platja de 
l’Àliga que comparteixen la protecció del PEIN del 
Cap de Santes Creus: Tenen gran interès els herbeis 
de fanerògamens marines (Zostera, Cymodocea, Po-

sidonia) i algues (Caulerpa) . És un dels sistemes més 
rics sobre fons tous que es coneix.

La vegetació terrestre està formada per fragments 
de la màquia litoral de garric i margallò (Querco 
Lentiscetum) i la brolla calcícola de romaní i bruc 
d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistetum clus-
si). Al roquer podem trobar Limòniums  i fonoll marí 
(Crithmo-Limonion).
 
La fauna, les especies protegides pel PEIN són bà-
sicament la sargantana cua roja que es troba so-
bre tot als sorrals, tenebriònid endèmic (Dendarus 
schusteri) també de sorrals de la zona i Aphanius 
iberus, caretta caretta, Miniopterus shreibersi, Rhino-
lophus ferrum equinum, tursiops truncatus.

Per aquesta platja passa el GR92.

Forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural).
 
Ha obtingut el reconeixement Platges Verges 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de l’Illot
Longitud 31,87 m
Amplària 8,16 m

Situada a l’extrem Sud del Municipi de L’Ametlla de 
Mar, és una petita cala formada per còdols d’una 
mida significativa. És un indret paisatgístic molt 
singular d’aquesta població. L’accés a la platja és a 
peu. 

Flora i fauna comú de l’espai protegit: Tenen gran 
interès els herbeis de fanerògamens marines (Zos-
tera, Cymodocea, Posidonia) i algues (Caulerpa)   És 
un dels sistemes més rics sobre fons tous que es 
coneix. La vegetació terrestre està formada per 
fragments de la màquia litoral de garric i margallò 
(Querco Lentiscetum) i la brolla calcícola de romaní 
i bruc d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistetum 

clussi). Al roquer podem trobar Limòniums  i fonoll 
marí (Crithmo-Limonion) .

La fauna les especies protegides pel PEIN són bàsi-
cament la sargantana cua roja que es troba sobre tot 
als sorrals, tenebriònid endèmic (Dendarus Schus-
teri) també de sorrals de la zona i Aphanius iberus, 
caretta caretta, Miniopterus Shreibersi, Rhinolophus 
ferrum equinum, tursiops truncatus.

Per aquesta platja passa el GR92.

Forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural).

Ha obtingut el reconeixement Platges Verges 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de la Llenya
Longitud 54,41m
Amplària16,55 m

Petita cala situada de forma contigua a la Platja de 
Santes Creus està formada per petits còdols i graves 
d’origen natural. L’accés a la platja és a peu.

Flora i fauna comú de l’espai protegit: Tenen gran 
interès els herbeis de fanerògamens marines (Zos-
tera, Cymodocea, Posidonia) i algues (Caulerpa). 
És un dels sistemes més rics sobre fons tous que 
es coneix. La vegetació terrestre està formada per 
fragments de la màquia litoral de garric i margallò 
(Querco Lentiscetum) i la brolla calcícola de romaní 
i bruc d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistetum 
clussi). Al roquer podem trobar Limòniums  i fonoll 
marí (Crithmo-Limonion).
 

La fauna, les especies protegides pel PEIN són bà-
sicament la sargantana cua roja que es troba so-
bre tot als sorrals, tenebriònid endèmic (Dendarus 
schusteri) també de sorrals de la zona i Aphanius 
iberus, caretta caretta, Miniopterus shreibersi, Rhino-
lophus ferrum equinum, tursiops truncatus.

Forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural).

Ha obtingut el reconeixement Platges Verges 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja de l’Àliga
Longitud  16,34m
Amplària 6,23 m

Es tracta d’una petita cala situada a les immediate-
ses del Cap de l’Àliga formada per  sorra o roca.

Flora i fauna comú de l’espai protegit: Tenen gran 
interès els herbeis de fanerògamens marines (Zos-
tera, Cymodocea, Posidonia) i algues (Caulerpa). És 
un dels sistemes més rics sobre fons tous que es 
coneix.

La vegetació terrestre està formada per fragments 
de la màquia litoral de garric i margallò (Querco 
Lentiscetum) i la brolla calcícola de romaní i bruc 
d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistetum clus-
si).  Al roquer podem trobar Limòniums  i fonoll marí 
(Crithmo-Limonion) Als fons sorrencs d’aquesta pe-

tita cala hi trobem una de les comunitats de fanerò-
games marines més ben conservada del litoral ca-
talà.

En quant a la fauna, les especies protegides pel PEIN 
són bàsicament la sargantana cua roja que es troba 
sobre tot als sorrals, tenebriònid endèmic (Denda-
rus schusteri) també de sorrals de la zona i Aphanius 
iberus, caretta caretta, Miniopterus shreibersi, Rhino-
lophus ferrum equinum,Tursiops truncatus. Aquí es 
pot observar a més la gavina corsa a l’estiu i la ga-
vina cap negre a l’hivern. Als mesos de primavera i 
estiu s’hi pot veure la merla blava, la qual nidifica als 
forats de les roques de les parets.

Platja de difícil accés pel GR92 només per coneixe-
dors de la zona.

Forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural).

Ha obtingut el reconeixement Platges Verges 2014.

Municipi de L’Ametlla de Mar
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Platja Llarga de 
Vilanova
10 hectàrees de terreny

És una zona que ha patit una forta acció antròpica 
durant molts anys. Cal  destacar  el creixement natu-
ral de les dunes en direcció cap a la mar.

L’esforç continu per recuperar l’ indret s’ha vist re-
flectit en un creixement tant de la vegetació típica 
de zona d’aiguamoll i  de duna com en el número 
d’espècies pròpies  d’aquestes zones. Es poden ob-
servar grans tamarius en un estat excel•lent i altres 
espècies com la salicòrnia, de la que s’ha fet una re-
plantació amb un èxit absolut ja que han sobrevis-
cut totes les plàntules.

S’han detectat 80 espècies diferents d’aus de les 
quals destaquen la baldriga balear (Puffinus mau-
retanicus), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis) el flamenc comú (Phoenicopterus roseus), 
el repicatalons (Emberiza Schoeniclus) el boscaler 
comú (Locustella Luscinioides) i molt especialment 
el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).

L’espai està inclòs a l’inventari de zones humides  i la 
preservació de l’espai garantida per diferents con-
venis que permetran la seva inclusió al Catàleg de 
Zones Humides. 

Reconeixement Platges Verges 2011 i 2014.

Municipi de Vilanova i La Geltrú
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Platja de la Pineda de 
Cal Francès
Longitud 324 m
Amplària 11 m

La platja és un indret de difícil accés i amb poca 
afluència de gent. Està separada de la platja del 
Remolar per la desembocadura de la Riera de Sant 
Climent.

Es troba envoltada per diferents ecosistemes com la 
gran pineda de pi pinyer (Pinus pinea) de Cal Fran-
cès o l’estany del Remolar i la maresma de Filipines.

La zona de dunes presenta una comunitat hal•lòfita 
típica amb espècies de  reraduna com el fonoll marí 
(Crithmum maritimum), el lliri de mar (Pancratium 
maritimum), algunes espècies de plantatge, el pani-

cal marí (Eryngium maritimum) i  la creuadeta mari-
na (Crucianella maritima).

És una zona amb llacunes salobres amb tot un seguit 
d’espècies típiques de zones d’aiguamoll que creen 
un hàbitat idoni per albergar un número molt gran 
d’espècies ornitològiques com l’ànec collverd (Annas 
plathirincos), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), la gar-
sa reial (Ardea cinerea), la garsa imperial (Ardea purpu-
rea), el martinet blanc (Egretta garzetta), entre d’altres.

És una zona protegida com a Reserva Natural Par-
cial (RNP), Zona d’Especial Protecció per a les Aus, 
(ZEPA) i està inclosa al PEIN (Pla d’espais d’interès 
Natural). També forma part dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat i de la Xarxa Natura 2000, en-
cara que l’accés és en cotxe, l’aparcament  queda 
força allunyat i fa que tota la zona no sigui de gran 
afluència i es conservi amb totes les seves caracte-
rístiques naturals.

Reconeixement Platges Verges 2011 i 2014.

Municipi de Viladecans
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Platja del Remolar
Longitud  785 m
Amplària 10,5 m 

Aquesta platja ocupa l’espai que va des de la des-
embocadura de l’Estany del Remolar fins la sortida 
de la Riera de Sant Climent. el perfil de la platja no 
és pla, depèn dels  temporals i de l’ intensitat de les 
onades que de vegades configuren petites basses al 
mig de la platja. 

A la platja del Remolar hi podem trobar les comu-
nitats típiques del front dunar, aquesta comunitat 
està dominada pel jull de platja (Elymus farctus) i 
l’esporobolus (Sporobolus pungens). També trobem 
el borró (Ammophila arenaria) i el melgó marí (Me-
dicago marina) . L’entorn de la platja està dominat 
per un bosc de pi pinyer. A les zones de maresma 
podem trobar com a més destacat el lliri de mar 
(Pancratium maritimum) així com també diferents 

comunitats vegetals halòfiles, helofítiques i hidrofí-
tiques.

La platja del Remolar acull espècies de fauna  pro-
tegides com el corriol camanegre del qual s’han 
comptabilitzat 5 parelles en aquest espai i d’altres 
com el corriol petit, les cogullades i el sargantaner 
petit. 

Els ocells marins del Delta del Llobregat són el grup 
de fauna més abundant, la garsa de mar (haemato-
pus ostralegus) remenarocs (Arenaria interpres)  territ 
tresdits (Calidris alba), gavina corsa (Larus audouinii) 
i xatrac bec llarg (Sterna sandvicensis).

Forma part dels Espais Naturals del Delta del Llobre-
gat i de la Xarxa Natura 2000. El seu entorn compta 
amb les figures de protecció Reserva Natural Parcial, 
PEIN, ZEPA i està inclòs a l’inventari de Zones Humi-
des de Catalunya.

Reconeixement Platges Verges 2011 i 2014.

Municipi de Viladecans
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Platja del Trabucador
Longitud: 6,5 m
Amplada: 100 m

La seva figura de protecció és de zona PEIN, contin-
gua amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Es tracta 
d’un esplèndid exemple de platja salvatge, un au-
tèntic redós de tranquil•litat per al visitant i segons 
algun dels estudis de freqüentació turística, l’espai 
més visitat del Delta de l’Ebreii.

Disposa de punts de guaita des dels quals es pot 
contemplar una excepcional panoràmica que. De 
fet, la Platja del Trabucador consta en les guies de 
platges on fer naturisme.

Declarat parc natural, amb la finalitat de garantir un 
ús racional i promoure els usos científics i educatius. 
Zona d’especial protecció, d’acord amb la Directiva 
79/409 CEE, de conservació de les aus (ZEPA) 

Inclòs en la llista del Conveni de zones humides 
d’importància internacional, especialment com a 
hàbitat per a aus aquàtiques (RAMSAR) 

 Proposat Lloc d’importància Comunitària (LIC) en el 
context de la Xarxa Natura 2000. 

Declarat zona d’interès per a la vegetació halòfila 
pel Consell d’Europa 

Zona d’importància europea per a la conservació de 
la vegetació aquàtica 

Espai de categoria A per la UICN (d’excepcional in-
terès) 

Municipi de Sant Carles de la Ràpita




